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OPINIÓ

On pots trobar la “Plaça del Pou”?
La “Plaça del Pou” es distribueix en més de 30
establiments d’Altafulla. La podeu trobar a l’Ajuntament, Quiosc Llibreria Lluís, als forns A. Martí
i Nogués, a les gelateries La Perla i Ronda, a la
Papereria Regal i Paper, entre d’altres.

Editorial

El Dino
era el Dino
Parlar del Dino no és gens fàcil. És parlar d’una persona
que, des que va escollir Altafulla com a lloc de residència, va destacar per la seva tasca organitzativa, associativa i d’implicació social i esportiva. Durant molts anys va
ser president de la Penya Ciclista d’Altafulla on, desinteressadament, va posar en marxa diferents actuacions
altruistes com ara la Penya Solidària; va ser membre
destacat dels Gegants i Nans d’Altafulla i de l’Associació
Amics de Roviano, entre d’altres entitats i col·lectius.
Ningú pot posar en dubte que el Dino va ser també un
col·laborador incansable amb les diferents corporacions
municipals, amb la finalitat de fer poble i cohesionar
socialment i esportivament a la ciutadania d’Altafulla,
tant als que hi viuen tot l’any com als que han escollit
Altafulla com a segona residència. Va impulsar diferents
iniciatives solidàries i va ser representant del municipi
en esdeveniments esportius i socials. En Dino va ser
divulgador dels valors de la solidaritat i la companyonia;
fins al darrer alè de la seva vida va restar al servei del
poble col·laborant en tot allò que se li demanava. A la
festa major de Sant Martí, va ser l’encarregat de fer el
pregó i a pocs dies del seu traspàs, encara donava idees
per un futur circuït de bike-trial. En Dino era humil, sincer, patriota, solidari, subtil, eficaç, hàbil i principalment
altafullenc. No entenia ni de banderes ni de política. En
Dino era així. El Dino era el Dino.

Vols rebre-la per correu electrònic?
És molt fàcil! Fes-nos arribar la teva petició a
altafullaradio@altafullaradio.com o també entrant al
web www.altafullaradio.com

Ja us podeu anunciar a

Plaça del Pou

Per a més informació i inserció d’anuncis:
638 355 670 · comercial@altafullaradio.com
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Més de 500 persones en la I Marxa Castells del Baix Gaià
Més de 500 persones van participar el passat 29 de gener al matí en la I Marxa
Castells del Baix Gaià, que organitzava l’Ajuntament d’Altafulla, i que va esdevenir
en una jornada d’activitat física i natura que finalment va anar acompanyada d’un
agradable sol de primavera. Una diada que segons l’alcalde, Fèlix Alonso, “marcarà
un inici al territori ja que de ben segur que n’hi hauran moltes més en els propers
anys”. El batlle es va mostrar molt il·lusionat, i va destacar la bellesa del Baix Gaià,
i el bon moment, fora de temporada, per celebrar un esdeveniment d’aquestes
característiques. Alonso també va subratllar les ganes de participar de la gent en
una marxa que “al no ser competitiva, té un caire diferent pel fet de produir-se
simplement pel plaer de gaudir del paisatge i d’un matí d’exercici físic”. En aquesta mateixa línia s’hi van referir alguns dels participants que van destacar la bona
organització de la caminada. L’objectiu d’aquesta primera edició ha estat descobrir
l’entorn natural i històric d’Altafulla i del Baix Gaià, i traslladar aquesta troballa tant
a la gent de la comarca com a la gent de fora del nostre territori.
El recorregut va donar el tret de sortida a
dos quarts de nou del matí des del Castell
de Montserrat d’Altafulla, i va fer parada
a l’Ermita de Sant Antoni, a Ferran, al
Castell de La Riera (Castellot), a Ardenya,
al riu Gaià, al Castell d’El Catllar, al camp
Imatge des del Camí de l’Ermita. / Foto: J. S.
d’aviació, a Mas Vell, a Sant Simplici, a La
Móra, al Castell de Tamarit, a la desembocadura del riu, i va finalitzar de nou al Castell de Montserrat d’Altafulla. En acabar, els assistents van gaudir d’una calçotada popular al Parc del Comunidor on van
degustar els calçots dels Germans Blanch d’Altafulla, un dels productors màxims de
la IGP Calçot de Valls. L’organització de la marxa va comptar amb la col·laboració
dels ajuntaments de la Riera de Gaià, el Catllar, i Tarragona; dels Atletes d’Altafulla;
Fotografia presa a la platja. / Jean Segovia
de la Penya Ciclista d’Altafulla; i de l’empresa Athletic Events. Després de l’èxit assolit en aquesta primera edició, l’Ajuntament estudiarà ampliar el nombre d’inscripcions en properes edicions, sempre “valorant el màxim què pot assolir per curar-se en salut i no morir d’èxit”, com va apuntar
Guillermo Alonso, regidor d’Esport i Activitat Física. •

L’Observador Tamarit-Hort de la Sínia celebra el primer aniversari
L’Observador Meteorològic Tamarit-Hort de la Sínia d’Altafulla ha celebrat
aquest mes de gener el seu primer any de vida. L’estació, emmarcada dins
de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) del Servei Meteorològic
de Catalunya (SMC), es va instal·lar ara fa un any als terrenys de l’Hort de
la Sínia, i des dels seus inicis compta amb la col·laboració dels veïns Joan
Vives, Jordi Cuscó, Lluís Brullas, i Josep Maria Aules com a observadors.
Ells són els encarregats d’anotar diàriament a les vuit del matí (a les set en
l’hora solar) diferents informacions com ara les temperatures màximes i
mínimes, la pluviometria, o la humitat, entre d’altres. Aquestes dades són
enviades al centre receptor del SMC, qui les arxiva a la seva base de dades
i les fa públiques a través del seu portal web. Una tasca que un dels observadors, Joan Vives, ha qualificat “d’experiència molt enriquidora”. Per la
D’esquerra a dreta: Lluís Brullas, Jordi Cuscó, Josep Mª
seva banda, un altre dels voluntaris, Lluís Brullas, ha explicat que “aquest
Aules i Joan Vives
és un primer pas que esperem que vagi a més”. L’objectiu és ampliar els
aparells d’observació i d’estudi per assolir una major exactitud científica. El projecte, que funciona a través del sistema de voluntariat, està obert a la participació de nous veïns i veïnes que estiguin interessats en formar-hi part.•
RESUMEN METEREOLOGICO AÑO 2011

Dades del mes de GENER

Dia més calorós

33,2º

13 de juliol

Temperatura màxima

20,5º

dia 6

Dia més fred

-4,4º

22 de gener

Temperatura mínima

-2º

dia 30

Pluja màxima

56 litres/m2

27 d’octubre

Pluja màxima

11 litres/m2

dia 27

Temp. mitjana hivern

9,73º

Mitjana mensual temp. màx.

15,7º

Temp. mitjana primavera

17,2º

Mitjana mensual temp. mín.

1,9º

Temp. mitjana estiu

23,7º

Total pluja recollida

13,5 litres/m2

Temp. mitjana tardor

16º

www.meteo.cat/servmet/xom/observacio/index.html

OBSERVADORS: Joan Vives, Jordi Cuscó, Josep Mª Aules i Lluís Brullas.
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Ple Ordinari 28 de gener
AA i SI acorden buscar solucions per
desencallar la situació que viu el Govern
d’Altafulla
Alternativa Altafulla – Entesa pel Progrés Municipal
(AA-E) i Solidaritat Catalana per la Independència (SI)
han acordat donar-se de termini fins dilluns 6 de febrer
—abans de tancar aquesta edició— per tal de desencallar la situació política al Govern Municipal “pel bé
d’Altafulla”. La proposta passa per mantenir el pacte
de govern i convocar un referèndum sobre l’adhesió
d’Altafulla a l’Associació de Municipis per la Independència. El referèndum s’organitzaria el 23 d’abril (Sant
Jordi) aprofitant la consulta popular que l’Ajuntament
durà a terme perquè els veïns i les veïnes votin sobre
les inversions que s’han de dur a terme al municipi. La
proposta emplaça a la ciutadania que decideixi a través
del seu sufragi “si vol que Altafulla sigui membre de
l’Associació de Municipis per la Independència”. Seria
vinculant sempre i quan assoleixi una participació del
30%.El trencament del pacte es va produir quan la
moció d’ahesió d’Altafulla a l’Associació de Municipis
per la Independència no va aconseguir la majoria suficient del Ple perquè finalment l’Ajuntament d’Altafulla
s’afegís a l’associació. La proposta només va ser votada
a favor pels representants dels grups de SI (2) i CiU (1),
que havien presentat la moció.
El vial de La Cabana es dirà
Passeig President Lluís Companys
La majoria del Ple, amb els vots en contra del Partit
Popular (PPC), van aprovar la denominació del vial
sense nom fins ara de La Cabana amb el nom de Passeig President Lluís Companys. En aquest sentit, es van
desestimar les al·legacions presentades per considerar
la competència i autonomia del Plenari Municipal per
procedir a aprovar la denominació de qualsevol vial
situat al terme municipal, així com per la voluntat de
reconèixer la figura del President de la Generalitat de
Catalunya Lluís Companys. Aquestes al·legacions havien estat presentades pel PPC i per l’exregidor Fonxo
Blanch. El PPC demanava la convocatòria d’una votació
popular a fi de mantenir el criteri de posar noms d’altafullencs il·lustres als carrers de la vila pel qual proposaven els noms de l’Alcalde Torres, Alcalde Punsoda,
Pintor Josep Sala, Pintor Josep Buyreu i Joan Bautista
Asencio Vicens “Batista”; mentre que Fonxo Blanch
proposava el nom de Lluís Punsoda, alcalde republicà
d’Altafulla, al vial llarg de la urbanització de La Cabana, i el nom del Pintor Josep Sala, al vial d’enllaç amb
l’antiga nacional 340.

Breus
Classes de manteniment i Jocs Escolars
El passat 7 de febrer es va iniciar una campanya de promoció
d’activitat física al poliesportiu municipal. Les persones que
ho desitgin poden assistir a classes dirigides de manteniment
i tonificació al preu d’1€ per classe. L’horari s’estableix els
dimarts de 15:15 a 16:15h; i els dimecres i divendres de 9:15 a
10’15h. La promoció serà vàlida fins al 9 de març. D’altra banda,
els alumnes de les escoles El Roquissar i La Portalada i l’Institut
d’Altafulla rebran durant els mesos de febrer i març classes
pràctiques de curses d’orientació a càrrec de monitors del Club
Montsant. L’objectiu és que els alumnes del nostre poble coneguin aquest esport i puguin participar, si així ho desitgen, a la
final dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) de curses
d’orientació que tindrà lloc el proper 25 de març a la muntanya
de Sant Antoni, organitzada per l’Ajuntament d’Altafulla i el
Consell Esportiu del Tarragonès.
Els veïns valoren molt positivament l’arribada de l’autobús
urbà de Tarragona
Des del passat 9 de gener, l’autobús urbà de Tarragona fa
parada a Altafulla. Un nou servei que ha estat molt ben acollit
i valorat per vilatans i vilatanes. Els punts a favor de la nova
parada, batejada com a Aiguamolls del Gaià i ubicada davant
del complex lúdic Les Bruixes, són el cost dels bitllets i l’ampliació de la freqüència d’horaris. Fins ara, l’única companyia que
prestava el servei al municipi era l’empresa Autocars del Penedès, amb un cost del trajecte d’Altafulla a Tarragona i vicerversa d’1,70 €. Ara, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de
Tarragona ofereix el mateix itinerari per 1,10 €. A banda, els
menors entre 3 i 14 anys poden adquirir un títol de transport
escolar a les oficines de l’EMT a un preu de 10 euros a l’any.
Únicament poden adquirir-lo aquelles persones que estiguin
empadronades a Tarragona. Els horaris ja es poden descarregar
a la pàgina web de l’EMT, a emtanemambtu.cat/, o bé recollir
a l’Oficina de Turisme d’Altafulla. També poden consultar-los
a les pàgines de Serveis d’aquest butlletí.
Més de 90 persones sol·liciten els habitatges de Protecció
Oficial
Un total de 96 persones han presentat les sol·licituds corresponents per accedir a algun dels habitatges de Protecció Oficial
d’Altafulla. D’aquestes, 71 estan empadronades a Altafulla, i
les 25 restants, fora del municipi. En principi, la promoció oferia
tres pisos de lloguer i quatre de lloguer amb opció a compra,
però la Generalitat va ampliar aquests darrers fins als setze, de
manera que finalment s’han posat a l’abast de la ciutadania un
total de dinou habitatges. Del gairebé centenar de persones
que s’hi ha interessat, 24 han optat a les dues opcions. A la
modalitat de lloguer hi han optat 34 persones, mentre que a
l’opció de lloguer amb opció a compra s’hi han inscrit 38.

CALENDARI FISCAL PER L’EXERCICI 2012
Concepte
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Dates

IAE

28/07/12 a 28/09/12

IBI urbana

30/06/12 a 30/08/12

IBI rústica

30/06/12 a 30/08/12

IBI característiques especials

30/06/12 a 30/08/12

IVTM

31/03/12 a 31/05/12

Taxes

28/07/12 a 28/09/12

La Policia Local senyalitza l’entorn del Roquissar
Durant el mes de desembre, es van finalitzar les obres de senyalització amb asfaltatge inclòs del Camí del Cementiri Municipal
i l’entorn de l’escola El Roquissar. Les obres han facilitat també
un marge d’un metre i mig per al pas segur dels vianants, principalment els escolars. D’altra banda, en aquest entorn, la regidoria d’Activitat Física ha instal·lat aquestes darreres setmanes una
nova atracció al Parc Infantil del Roquissar per als més petits. Es
tracta d’una tirolina on els més menuts s’hi poden llençar.

Ajuntament
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Dino Albaladejo serà nomenat
Fill Adoptiu d’Altafulla
Dino Albaladejo serà nomenat Fill Adoptiu d’Altafulla. Així ha estat aprovat pel
Ple per unanimitat. La proposta va ser
acollida entre aplaudiments per part
dels grups al govern, de l’oposició, i el
públic assistent. L’alcalde Fèlix Alonso va
presentar la proposició al Ple del passat
28 de gener, a través d’una moció d’urgència en nom de tots els regidors i les
regidores de l’Ajuntament, per iniciar
els tràmits de l’expedient administratiu
i procedir a aquest nomenament. L’alcalde va destacar “la seva tasca organitzativa i d’implicació social i esportiva”,
i va afegir: “En Dino ha estat un col·

laborador incansable amb les diferents
corporacions municipals, amb la finalitat
de fer poble i cohesionar socialment i
esportivament a la ciutadania d’Altafulla”. De la figura d’en Dino, Fèlix Alonso
va subratllar que “fins al darrer alè de la
seva vida va restar al servei del poble col·
laborant en tot allò que se li demanava”,
com ara en el pregó de Sant Martí o la
proposta que va presentar a l’Ajuntament sobre un circuït de bike trial. Per
tot l’exposat, el poble d’Altafulla, la seva
corporació i l’alcalde han volgut correspondre a tanta generositat demostrada
durant el llarg d’aquests anys, per procedir a incoar expedient per anomenar
a Dionisio Albaladejo Reyne com a Fill
Adoptiu d’Altafulla.

Les coses es fan en vida
Aquesta tan antiga dita, em dóna entrada a aquest escrit d’agraïment per a tots
aquells que varen estar present sobretot els últims mesos de vida del meu company
Dino. El dia de la cerimònia, els sentiments i emocions estaven massa a flor de pell
per poder mantenir la serenor i parlar davant vostre. Gràcies a tots per valorar la
meva tasca. Només vaig fer el millor per a la persona que em va donar i ensenyar
tant de la vida, de saber viure-la i esprémer-la fins esgotar-te. Bon vivant, el Dino.
Gràcies als que vareu saber intuir l’aplom que s’ha de tenir per enfrontar-se de cara
a la mort de la persona que més s’estima. Fet que hagués estat del tot impossible
sense l’ajut logístic i suport moral de les metgesses i infermeres de PADES de Tarragona. Gràcies per tots els favors que el Ramon Sabates i l’Angelina ens van fer i
fan. Van estar pendents del Dino fins al final, fins que se’l van endur de casa. Me’l
mimaven i cuidaven com un nen petit. Sé que han patit molt. Gràcies Juanjo Sirvent
que sense ser el de capçalera, va estar-hi literalment, present i pendent, i si no podia
venir telefonava cada dia. Gràcies Antonio Ramírez. Què puc dir de tu. Des d’un
bon principi vas estar animant i també mimant al teu amic. A vegades em donava la
impressió que feies el paper de fill gran perquè no només vas tenir cura d’ell, sinó
també de tots nosaltres. L’Antoni sempre amb el plat gros i el Dino tranquil a roda
sabent que en mans de l’Antoni tot s’anava fent, i tots estàvem cuidats. Gràcies a
tots aquells que mitjançant Internet van tenir al Dino ocupat hores i hores fentho sabedor del seu interès i suport més sincer, a vegades el sentia riure del vostre
enginy, així l’ajudàveu a mantenir viu l’al·licient del que anava succeint a la vida,
de la que ell, de tant en tant, en perdia la noció. Gràcies Fèlix per tirar-nos un cable
quan érem a l’hospital a l’Octubre. Un mes que mai oblidaré, duríssim. El fet de
proposar-li el pregó el va fer sortir de l’amargor i tristor on s’havia refugiat. Als dos
dies ja se sabia de memòria el que havia de dir. Gràcies Guillermo quan al Gener ens
vas fer anar a l’Ajuntament per proposar-li un petit projecte al Dino. Un altre cable
en moments en què ja li defallien les forces, allò li va servir per revifar-se al sentir-se
útil i vàlid pel seu poble. Gràcies Sílvia. Tots els de l’entorn ja la coneixeu malgrat
viure tan lluny. Va venir sovint per estar a la vora del seu germà i demostrar-li amor
fins l’últim moment. Ernest i Mireia Fernández, els meus fills, els nostres fills, que des
de la seva més tendra inexperiència de la vida i de la mort van saber assumir amb
serenitat aquesta lliçó tan dura de la vida. El seu aplom em va permetre mantenir
al Dino a casa fins a l’últim moment, a casa nostra, al nostre llit. Al cap i a la fi, era
el seu pare. Gràcies Marina, la petita d’en Dino. La que va deixar en “pause” part
de la seva vida, per sortir a passejar cada tarda amb el seu pare. La que el vestia i el
Dino la renyava dient-li que era una pesada, però ella el sabia portar. I tant que en
sabia! Si haguéssiu vist com li cordava l’abric, li embolicava la bufanda i li col·locava
la gorra, amb tant de carinyo i amor. També l’he vist amb la dessuadora d’en Messi
arremangada fins els colzes, això sí, amb cura de no tacar-se de lleixiu, ajudant a les
tasques més dures. A mi també em donava petons i abraçades quan les dues soles a
la cuina intentàvem pair el que estàvem vivint. Deixeu-me dir-li la petita més gran.
Es va endur l’últim alè del seu pare, s’ho mereixia. Les coses es fan en vida. Com li
agradava dir al Dino: “El movimiento se demuestra andando”.
Mireia Farreny i Profitós
Parella de Dino Albaladejo

Breus
Conveni amb l’Associació
Mediambiental La Sínia
El Ple d’Altafulla ha aprovat un
conveni de col·laboració amb l’Associació Mediambiental La Sínia
per impulsar la custòdia del riu
Gaià. El principal objectiu d’aquest
acord passa per promoure la conservació del curs baix del riu, d’uns
onze quilòmetres de longitud, que
acull una gran quantitat de valors
naturals i d’elements del nostre
patrimoni històric i cultural. Aquest
programa de custòdia fluvial pretén implicar l’administració pública
i reforçar l’impuls de noves propostes en aquesta zona. Els treballs
giren, principalment, en l’eliminació de canyes, la recuperació del
bosc de ribera, i els estudis de
fauna.
I Trobada Escolar de Bàdminton i
noves cistelles de bàsquet
El 25 de febrer es realitzarà la
I Trobada Escolar de Bàdminton
a l’Institut d’Altafulla, organitzada pel propi centre, l’Ajuntament
d’Altafulla i el Consell Esportiu del
Tarragonès. Les inscripcions per
participar-hi s’hauran de fer en els
centres educatius abans del 22 de
febrer. D’altra banda, la regidoria
d’Activitat Física i Esport, encapçalada per Guillermo Alonso, ha
instal·lat ja les noves cistelles de
bàsquet al poliesportiu que faran
possible que dos equips puguin
entrenar alhora i treure un major
rendiment a aquesta instal·lació.
L’Ajuntament organitza un curs
de fotografia digital
L’Ajuntament d’Altafulla organitza un curs de fotografia digital.
Es tracta d’un curs teòric i pràctic per tal d’aprendre els principis
bàsics de la fotografia digital per
a tota mena de càmeres digitals.
Està recomanat per a usuaris de
càmeres amb ajustos manuals o bé
que permetin alguns ajustos, i va
destinat a les persones majors de
16 anys. El curs començarà el 24 de
febrer, tots els divendres de 17:30
a 19:15h, a l’Escola d’Adults d’Altafulla. La durada és de 30 hores
i el preu d’inscripció és de 47,25€.
El termini d’inscripcions finalitzarà
el proper 17 de febrer i us heu
d’inscriure a l’Ajuntament d’Altafulla, 977 65 00 08, o bé al correu
electrònic marriambau@altafulla.
altanet.org.
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Entrega de diplomes per seguir els cursos d’auxili
El pavelló poliesportiu d’Altafulla i l’Esplai de la Gent Gran ja disposen de
desfibril·ladors —en total tres comptant amb el de la Policia Local. S’han
instal·lat en el marc dels cursos que s’han impartit al municipi per fer que
els coneixements de prevenció en matèria sanitària puguin estar a l’abast
del major nombre d’habitants del municipi. El passat 23 de gener es van
entregar els diplomes d’aquests tres cursos. S’han centrat en la utilització
de desfibril·ladors el primer, un altre de primers auxilis bàsics destinat als
alumnes de 3er i 4art d’ESO de l’Institut d’Altafulla, i un tercer d’atenció
prematura a infants i nadons. Hi van participar més d’un centenar de persones del municipi.•
Fèlix Alonso entrega un diploma a un alumne
de l’Institut. / Foto: Albert Jansà

Un somriure per Aitana
El menjador de l’Escola El Roquissar d’Altafulla ha fet diferents campanyes de recollida de
taps, l’ultima es va fer abans dels Nadals i s’ha de continuar fent per “Aitana”, una nena
d’onze anys de Tarazona. Pateix una cardiopatia congènita i per tractar aquesta malaltia
hauria d’anar a l’hospital Children’s de Boston. Des del menjador de l’Escola volem donar
les gràcies a tot l’alumnat i personal del centre, a la gent del municipi que ha participat de
forma solidària i a l’Acadèmia The Little School per a la seva implicació en el projecte. Junts
vam fer possible una tramesa important d’aquests taps, i encara continuem amb la tasca
als dos punts de recollida, l’Acadèmia i el menjador del centre escolar. Ens vam posar en
contacte amb Luís, el pare d’Aitana, el qual, juntament amb la seva família agraeixen, de
tot cor, l’esforç del poble d’Altafulla i afegeixen, que segurament al mes d’abril ja podran
marxar cap a Boston. És per aquest motiu que us encoratgem a fer un últim esforç per
assolir aquest projecte. Aitana ha de somriure. Gràcies a tots per la vostra solidaritat. •
El

menjador de l’Escola

El Roquissar d’Altafulla

Dia Internacional de la Pau
El passat 30 de gener, l’Escola El Roquissar va celebrar a la tarda el Dia Internacional de la Pau amb diferents activitats dirigides als nens i nenes del centre. Els alumnes van participar en una lectura de poemes sobre la pau, una
dansa col·lectiva i la formació de l’Arc de Sant Martí amb globus de colors.
D’altra banda, des de l’escola us informem que el nostre centre participa,
aquest curs també, en el Pla de consum de fruita a les escoles per potenciar
el consum d’aquest aliment i afavorir la salut dels nostres fills i filles. Enguany
destaquem que participarà l’alumnat d’Educació infantil i Primària. El consum d’aquestes fruites és farà una setmana cada mes, els dimarts, dimecres i
dijous, iniciat el gener fins al juny. •
Àngels Egerique
Directora Escola de l’Escola El Roquissar

Breus
Una vintena de veïns al Taller d’Estimulació de la Memòria
Recordar la infància i repassar aprenentatges ja adquirits són algunes de les activitats que els veïns i les veïnes d’Altafulla
duen a terme en el Taller d’Entrenament de la Memòria, que ha posat en marxa la regidoria d’Acció Social amb la col·
laboració de la Creu Roja Tarragona. A dia d’avui són 21 les persones que participen en el curs, a banda de les set persones
que resten a la llista d’espera de cara a noves edicions. El taller, de quinze hores, es desenvolupa en la mateixa línia dels
serveis que ofereix el programa Bon Dia, i va destinat a persones majors de 55 anys. El curs es desenvolupa en deu sessions,
tots els dimarts i els dijous, fins el 9 de febrer per les tardes, al Centre de Salut d’Altafulla.
Curs d’introducció a l’ordinador
L’àrea d’Acció Social d’Altafulla posarà en marxa aquest febrer un nou curs dedicat a la introducció a l’ús de l’ordinador.
El taller va destinat a totes aquelles persones que vulguin tenir l’oportunitat de familiaritzar-se amb les noves tecnologies. El curs es desenvoluparà en dues franges, de matí o tarda, a l’Escola d’Adults. Les persones interessades poden
posar-se en contacte amb Mar Riambau, a través del telèfon 977 65 00 08, o mitjançant el correu electrònic mriambau@
altafulla.altanet.org.
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Educació

La Llar d’Infants Francesc Blanch viatja a l’Antàrtida
Sembla que enguany tot ens acosta al món fred dels pingüins.
Començant pel projecte educatiu que es duu a terme a l’escola,
en el qual algunes activitats van enfocades a la nostra mascota, el
pingüí Glaç, un peluix que cada cap de setmana se’n va a casa d’un
dels alumnes per estar amb ell i la resta de la seva família, d’aquesta manera es reforça el vincle família-escola i es dóna protagonisme als infants, ja que al tornar del cap de setmana ens expliquen
tot el que han fet amb el Glaç. I com són les casualitats que el Julio,
el pare d’una de les nostres alumnes havia de viatjar a l’Antàrtida
per raons de feina, on viuen diversos animals marins. I vam pensar
que la nostra Llar d’Infants, simbòlicament, també podria viatjar
a l’Antàrtida per conèixer més aspectes de la vida dels pingüins.
Així doncs, vam decidir fer un mural gegant estampant les mans
de tots els infants i membres de la nostra Llar d’Infants per donar-li
al Julio. Aquest, molt amablement, ens va fer un reportatge fotogràfic preciós sobre els diferents animals marins i va fer arribar la
nostra empremta a l’Antàrtida! En el nostre blog hem penjat algunes d’aquestes fotografies. Aquesta experiència ens ha fet
molta il·lusió, és per això, que enguany hem decidit que per Carnaval anirem disfressats de pingüins! Per tant si ens voleu veure
disfressats el proper 17 de febrer sortirem a fer la rua pels carrers del poble!•
Equip Educatiu Llar d’infants Francesc Blanch

**

RESTAURANT
“La millor cuina”

C/ CAMÍ DEL PRAT, 42-44 • 43893 ALTAFULLA (TARRAGONA) • www.hotellatorreta.com
TELF. 977 65 01 56 • FAX 977 65 09 51 • E-mail: recepcion@hotellatorreta.com
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“M’encantaria poder fer quelcom més a Altafulla perquè és un
poble dinàmic”
Adolfo Baines, altafullenc d’origen navarrès. Exfutbolista professional d’equips com
el Getafe, el Nàstic, el Badajoz o el Tenerife. També ha militat a les files de la tercera
divisió anglesa. Defensor de la porteria. Actualment entrenador de porters
al Gimnàstic de Tarragona.
8 Com vas començar a jugar a futbol?
Jo tinc vuit germans i, un dia, al
poble, jugant al carrer, em van dir: et
poses allí, a la porteria. Qualsevol li
porta la contrària a un germà gran [riu].
I així vaig començar: ningú volia posar-se
de porter, a la plaça del poble, al terra
de formigó i ple de blaus a tot el cos.
Després vaig cursar el Batxillerat a Osca
i uns observadors de l’equip d’allí es van
fixar en mi i em van fitxar. Aleshores ja
vaig adonar-me que tot allò que fins
al moment era una afició podia ser de
debò. Poc a poc vaig anar progressant i
fins a dia d’avui m’he dedicat a això.
8 Fins al punt de seure a la banqueta
com a tècnic.
Quan vaig posar punt final a la meva
carrera com a futbolista professional
se’m van plantejar un munt d’interrogants. El futbol és el que sempre ha
mogut la meva vida. El pas de jugador a
tècnic em resultava molt fàcil i em vaig
proposar fer entrenador. Ara mateix sóc
l’entrenador de porters al Club Gimnàstic de Tarragona.

“Tarragona posseeix
potencial per ser un
referent en futbol”
8 Sortirà de la cua de la classificació,
aquesta temporada?
Tenim un paper difícil. Més al fons
no hi podem ser. L’aficionat potser
tindrà alguna altra percepció perquè
ho mesura tot en funció dels resultats,
però els que ens trobem allí dins veiem
llum al final del túnel. Ho dic alt, clar
i amb una rotunditat absoluta. Hi ha
possibilitats reals de sortir del final; costarà i serà molt difícil, segur, però això
forma part de la nostra responsabilitat.
M’agradaria que la gent pogués passar
només un dia en el què són les entranyes del club i del vestidor, i que tingués
la possibilitat de compartir un entrenament des de dins. Moltes persones
s’adonarien que el clima i l’atmosfera
que es respira és positiva i apunta a una
correcta direcció per donar la volta a la
situació. Tarragona posseeix potencial

8

per ser un referent en futbol. A veure si
entre tots, cadascú des de la posició que
ocupa, som capaços d’aconseguir-ho.
8 Què és per a tu el Nàstic?
El Nàstic és un club especial perquè
quan vaig arribar-hi venia de passar una
mala temporada al Getafe i, des del primer dia vaig notar l’escalfor de la gent,
dels directius, dels aficionats... El Nàstic
d’aleshores no és el mateix que hi ha
ara. Llavors érem quatre gats i no despertàvem cap tipus d’interès als mitjans
de comunicació. Llavors tot era molt
familiar, proper i jo em vaig sentir com
a casa. Ara estic molt content perquè he
tornat, en qualitat de tècnic.
8 Ara vius a Altafulla...
Des que vaig deixar el futbol professional, ara fa cinc anys, que visc a
Altafulla. La casa ja feia més temps que
la teníem, però viure-hi el dia a dia és
més recent.
8 T’agrada?
Sí, m’agrada molt. Quan vaig venir
a viure aquí fa anys, em va satisfer molt
la zona, l’entorn... Ho vam descobrir de
casualitat. La meva parella em va explicar que havia estat en un poble molt
bonic i em va proposar anar a veure’l.
Vam apropar-nos fins a Altafulla, el
municipi ens va convèncer i, com que
necessitàvem un lloc per quedar-nos a
viure, ens va semblar que aquest seria
un bon poble. Estic encantat de viure
a Altafulla; m’agrada ser aquí perquè
aquest és un poble tranquil i hi ha de
tot. Jo vaig néixer en un poblet petit,
al Pirineu navarrès, i crec que Altafulla
s’hi assembla molt. Aquest també és
un poble petit, acollidor, on viu gent
normal i... en lloc de les muntanyes del
Pirineu aquí hi ha la platja.

“Estic encantat de viure
a Altafulla”

8 Els veïns et coneixen?
La gent em coneix pel dia a dia. El
fet de tenir fills i haver de portar-los
al col·legi fa que aquest sigui un punt
de trobada amb les persones del poble.

Adolfo Baines, amb els guants de treballar

Diàriament em creuo amb la mateixa
gent i, inevitablement, saludo molts
més cops ara que el primer any que
vaig estar vivint aquí; i m’agrada. És
molt gratificant que ens portem bé, ens
coneguem i hi hagi proximitat entre
tots.
8 Estàs vinculat en alguna de les activitats que es fan a Altafulla?
La veritat és que no. El motiu és que
no tinc temps. Al matí entreno al Nàstic,
moltes tardes m’encarrego dels joves
del futbol base... No tinc temps per
dedicar-me ni involucrar-me en gairebé
res més. M’encantaria poder fer quelcom més a Altafulla perquè és un poble
dinàmic; hi ha els atletes, les regates a la
platja, els castellers, etc. Tenim un munt
d’activitats, associacions i persones a
qui els agrada fer coses. A mi m’atrau
participar en aquestes, encara que de
moment sigui com un espectador més,
perquè no em puc comprometre. Tot
i així, ja m’he manifestat en alguna
ocasió a entitats de la vila i, si des de la
meva posició puc servir d’ajuda, estaré
encantat de participar. •
Eduard Virgili
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“No em ratllis!!!”,
un espectacle teatral per prevenir el consum de drogues
Les regidories d’Acció Social i Educació de l’Ajuntament ha
programat, amb la col·laboració de l’Institut d’Altafulla, dues
actuacions teatrals a càrrec del grup Teatracció. La companyia
presenta l’espectacle interactiu “No em ratllis!!!”, que fusiona
el teatre amb la prevenció de les conductes de risc associades al
consum de drogues. D’aquesta manera, a banda d’esdevenir una
activitat lúdica per als joves, funciona com una eina educativa en
els àmbits de la informació, la prevenció, i la sensibilització. La
primera representació va tenir lloc el passat 26 de gener i va anar
adreçada als alumnes de 4art d’ESO i de l’Aula Oberta, mentre
que la segona tindrà lloc el 16 de febrer a la una del migdia i anirà
adreçada als alumnes de 3er d’ESO. L’activitat consta de dues
parts que es complementen. La part purament més teatral on es
representen vivències, pensaments i records de tres joves que són
en un parc una tarda de divendres plantejant-se què fer amb el
seu temps lliure; i una altra, on s’obre el debat teatral en què es
convida al públic a participar activament per resoldre una situació en la qual els personatges entren en conflicte. Teatracció
ha proporcionat als educadors de l’institut un material didàctic amb eines que permeten treballar amb els joves la reflexió i
l’aprofundiment dels aspectes més rellevants reflectits en l’espectacle, abans i després que tingui lloc l’actuació. •

Altafujazz pretén convertir-se en un referent dins del
circuit d’arreu del país

Primera actuació del cicle amb The Blow Trio & Sabina. / Foto:
TAC12

“Excel·lent”. Així és com ha qualificat la primera actuació del
passat 7 de gener un dels responsables del cicle de concerts Altafujazz, Toni Pla. Un concert que va anar a càrrec de The Blow
Trio & Sabina en un ambient molt agradable dins d’una Pallissa
de l’Era del Senyor que va comptar amb un 75% de l’aforament
previst, segons dades de l’organització. D’aquesta manera, el cicle
de concerts de jazz d’Altafulla continuarà i cada primer dissabte
de mes s’organitzarà una actuació. La darrera, el 7 de febrer, amb
Trio de Jazz. El cicle s’organitza conjuntament amb la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament d’Altafulla amb l’objectiu de convertir-lo
en un referent dins del circuit de jazz que es desenvolupa arreu
del país. El cicle se celebrarà de gener a desembre, a dos quarts
de nou del vespre a la pallissa de l’Era del Senyor, i servirà com a
prova de cara a la 25ena edició del Festival de Veus d’aquest estiu.
La intenció és crear una pàgina web informativa (www.altafujazz.
cat), i començar a apostar per la compra d’entrades a través de
Servicaixa i via Internet. •

Breus
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“Campanades de boda”, propera parada dels PIJ’s

Jornades de Mobilitat Segura a l’Institut

Els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) de la Zona TRAC –Torredembarra, Roda de Barà, Altafulla, i Creixell– organitzen
una nova sortida de caràcter cultural: L’obra de teatre
“Campanades de boda”, de la reconeguda companyia La
Cubana. L’activitat tindrà lloc el proper 25 d’abril al Teatre Tívoli de Barcelona. La sortida tindrà un cost de 24 €
per persona, i anirà dirigida a joves majors de 14 anys. Les
persones interessades tenen temps d’inscriure’s fins el 25
de març als PIJ’s de la Zona TRAC. En el cas d’Altafulla, el
correu electrònic és pij_altafulla@hotmail.com. Per la seva
banda, els PIJ’s de la zona TRAC organitzen també un curs
de socorrisme aquàtic i primers auxilis, un altre, de monitor
de menjador, i un darrer, de manipulador d’aliments . Les
persones interessades ja poden tramitar la inscripció en
qualsevol dels PIJ’s.

Els alumnes de 1r a 3r d’ESO de l’Institut d’Altafulla participen en unes Jornades de Mobilitat Segura que s’emmarquen dins el Pla d’Educació per a la Mobilitat Segura (EMS),
promogut pel Servei Català de Trànsit i el departament
d’Educació, a través del qual els alumnes s’impliquen de
manera explícita i intencional en l’educació vial. En aquesta
ocasió, els alumnes participen en diferents sessions destinades a la prevenció i, sobretot, a la reflexió sobre la percepció del risc. Aquestes sessions les realitzen per tercer curs
consecutiu en col·laboració amb el Consell Comarcal del
Tarragonès i els Mossos d’Esquadra de Tarragona. La primera sessió va tenir lloc el passat 2 de febrer; i les següents
seran el 14 de febrer, de dos quarts de quatre a dos quarts
de sis de la tarda; i el dijous 16 de febrer, de dos quarts de
cinc a dos quarts de sis de la tarda.
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La plantada d’arbres, proposta més votada per la ciutadania
Des de la comissió d’econòmiques, estem francament contents amb el resultat de l’enquesta, ja que, no hem de deixar
de banda, que és la primera vegada que es fa a Altafulla. Són
molt pocs els pobles que gaudeixen d’aquest privilegi de participar i decidir on invertir part dels diners dels pressupostos
municipals. Han estat un total de 63 enquestes o persones
que s’han atrevit a participar i a les que els hi donem moltes
gràcies per haver-ho fet. Sent el primer cop que es feia, creiem i reiterem, què és un bon resultat. Lògicament, ens hagués agradat que fossin com a mínim més de mil, però, per ara,
ens haurem de conformar. Si bé el número no ha estat nombrós, els seus continguts, opinions, suggeriments i propostes
són francament prudents econòmicament, intel·ligents, enriquidors, originals i encoratjadors, i això, ens engresca a seguir
treballant. El càlcul de l’enquesta, com veureu en el gràfic que
acompanyem, s’ha fet valorant tant la proposta més votada
com la millor votada, és a dir, la que ha obtingut el major
número de vots i la millor valorada del 0 al 10. Hem treballat en la tasca cinc persones (Fernando Santillán, Fuensanta
Castro, Àngels Gimeno, Josep Maria Alasà i Marga Badia). La
més i millor votada ha estat la proposta 1, que és la de plantar
arbres en els escocells que han quedat buits i que es troben
repartits per tot el poble. Això es faria dins la Festa de l’Arbre, i tal com dèiem en l’enunciat, es batejaria l’arbre amb el
nom i cognom del nen que ajudés a plantar-lo. En aquest cas,
també tindrem en compte els suggeriments d’alguns vilatans
què ens han comentat de procurar que siguin arbres que no
embrutin ni molestin gaire, però que donin molta ombra i
que se’ls classifiqui i nomeni, a més a més del nom del nen,
pel seu nom vulgar i científic.
També destaquem la segona proposta més votada que és la
número 4, la de començar la millora de senyalitzacions dels
llocs d’interès o emblemàtics del poble que es faria a partir de
l’avinguda Marquès de Tamarit i de la què José Luís Muñoz i
Pep Muntadas n’han fet un curós estudi que ens van presentar en un Power Point fantàstic, el dia de l’Assemblea General del Consell. A banda de les dues propostes més votades,
estem més que contents de tots els comentaris i suggeriments
que han anat expressant tots els participants i que ens seran
de gran ajuda, tant al Consell com al propi govern, al que
informarem de cadascuna de totes elles i procurarem que, les
que siguin de fàcil abastament econòmic, es vagin portant a
terme en poc temps. I les altres, les estudiarem i prepararem
a fons perquè, en un futur, es presentin al govern, a fi i efecte

de ser incloses als pressupostos generals, si els diners i la crisi
ho permeten. Destacar com a temes que més preocupen a la
població: el manteniment i remodelació dels parcs i jardins, la
restauració i manteniment de voreres i carrers, l’estalvi energètic, la reducció de despeses en la mesura de les possibilitats
i, conseqüentment, d’impostos, la sostenibilitat, la creació de
treball i voluntariat, de la pròpia gent del poble, etc. Podem
dir que els diners reservats de cara a la proposta l guanyadora
resultant de l’enquesta, cobreixen el seu cost i possiblement,
encara en quedin, perquè el govern pugui valorar-ne alguna
altra, ja sigui la segona més votada o alguna de nova que
els propis vilatans hagin suggerit i que es consideri una molt
bona idea, i al mateix temps, factible pel seu baix cost. Cosa
què ja informaríem més endavant.
Després de posar al corrent dels resultats, comentaris i suggeriments a tots els demés presidents dels grups del Consell i al
propi Govern, intentarem respondre a totes les persones que
ens hagin inclòs el seu correu electrònic (si entenem prou bé
els que estan escrits a mà) per agrair la seva participació, i al
mateix temps, els enviarem el resum del càlcul i suggeriments
de tots, està clar, sense dir cap nom només posant el número
de l’enquesta. Si algú les vol consultar, més acuradament,
tant si és votant o no, es pot posar d’acord amb nosaltres per
mitjà del correu margabadia@hotmail.com. Si es conformen
en saber només els resums, es podran anar a veure i consultar
en un cartell que deixarem instal·lat a l’Ajuntament (si ens
donen permís) dintre d’uns dies. També ho farem tot més
explícit en el proper butlletí de la Plaça del Pou. De moment,
podeu veure en aquest gràfic les dades dels resultats. Per acabar, agrair a tots els 64 vilatans, que han participat (al final
varem trobar un petit full amb un parell de comentaris d’una
vilatana que si bé, no va omplir el full normal de l’enquesta,
també la tindrem en compte) per totes les idees aportades
que, de ben segur, aniran fent d’Altafulla l’enveja d’altres
pobles, i volem, novament, animar a la resta de la població a
que s’afegeixin a alguna de les comissions del Consell (sempre
fan falta mans i idees) i a participar, sense cap recança, en les
properes enquestes que portarà a terme segurament, en un
futur, tant el Consell de Participació com el propi Govern, en
les que esperem s’omplin a vesar les urnes. •
Marga Badia
Consell de Participació Ciutadana
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Valoracions
posibles
1.

2.

3.

4.

12

0

1

¿Què et sembla que en la pro- Total respostes
pera Festa de l’Arbre es plantin
Suma valoracions
arbres dins dels 80 escocells…?
¿Què opines de tornar a fer una Total respostes
nova … campanya de conscienSuma valoracions
ciació … la brossa?
¿Creus necessària la millora … de Total respostes
la rotonda que hi ha al davant
Suma valoracions
… Centre Salut (1a fase)?
¿Com veus millorar la senyalit- Total respostes
zació … dels llocs de més interès
Suma valoracions
històric i artístic…?

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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2

4

4

9

8

9

26

62

4

20

24

63

64

81

260

516

1

0

1

4

4

11

5

1

5

1

28

61

0

0

2

12

16

55

30

7

40

9

280

451

0

2

0

1

3

9

5

3

12

10

13

58

0

2

0

3

12

45

30

21

96

90

130

429

0

1

1

1

0

9

7

7

7

7

22

62

0

1

2

3

0

45

42

49

56

63

220

481

Valoració
final
8,32

7,39

7,40

7,76

Vida social

Plaça del Pou • núm. 110 • febrer 2012

Àngel Torner i Aitana Cañellas
guanyen el Vè Concurs de Dibuix
Farmàcia Susana Domingo
Com cada any la Farmàcia
Susana Domingo ha organitzat el concurs de dibuix
dirigit a tots els nens i les
nenes amb la temàtica
Nadal i/o hivern, englobantlos en dues categories: de 0
a 6 anys i de 7 a 13 anys.
Aquest any,els guanyadors
es publicaren el 5 de gener,
Nit de Reis. Els premiats van
ser Àngel Torner Vílchez,
amb el pseudònim Gala, en
la categoria de 0 a 6 anys; i
Aitana Cañellas Marín, amb
el pseudònim Estrella, en la
categoria de 7 a 13 anys.
Com a novetat, la destacada presència de la tècnica
“collage” en els dibuixos.
Els dos dibuixos guanyadors
s’exposen a la part superior
dreta de la farmàcia. •
Farmàcia Susana Domingo

Aitana Cañellas

Àngel Torner

Viavins organitza la I Festa del
Pernil d’Altafulla

El passat dissabte 21 de gener vam celebrar la I Festa
del Pernil al Viavins. Tothom va poder gaudir de molt
bon pernil ibèric de Guijuelo, tallat a mà, al moment,
per un tallador professional, plats de formatge i pa
amb tomàquet. Tot això, regat amb la més àmplia
varietat de vins: Montsant, Priorat, Tarragonès, Rioja,
Ribera del Duero... així com també de cava. Moltes
gràcies a tots els amics i amigues que us vau passar
pel Viavins i junts vam gaudir d’una animada jornada
amb bon pernil i vi. Marxem de vacances però tornem
a obrir el dijous 23 de febrer. Us esperem! •
Mercè i Joan - Viavins
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L’Ateneu de Dones, al Palau de la Generalitat
L’Ateneu Cultural de Dones d’Altafulla (ACDA) van estar presents a l’acte de reconeixement públic envers a les associacions i col·lectius de dones de Catalunya i que
va tenir lloc al Palau de la Generalitat el passat 12 de gener. El conseller de Benestar
Social i Família, Josep Lluís Cleries, acompanyat de la presidenta de l’Institut Català
de les Dones (ICD), Montse Gatell, va agrair a les associacions la tasca realitzada i
va destacar que “Catalunya té un moviment associatiu de dones fort, plural i divers,
que ha proporcionat a les dones espais de participació on expressar les seves inquietuds i on trobar mecanismes per canalitzar les seves necessitats”. La presidenta
de l’Institut Català de la Dona (ICD), Montse Gatell, va agrair especialment la tasca
de l’associacionisme femení en la lluita contra la violència masclista i va expressar
que “són moltes les dones que a través d’associacions dediquen temps i esforços
per prevenir-la, conscienciar la ciutadania i construir relacions entre dones i homes
igualitàries”. Es va fer un minut de silenci de rebuig contra la violència masclista i
en memòria de les dones assassinades. •
Engràcia Carmona
Ateneu Cultural de Dones

Carmen Martínez, presidenta de l’ACDA,
i diferents dones de l’entitat, acompanyades
pel conceller Josep Lluís Cleries. /
Foto: Ateneu de Dones

El bàsquet a l’abast de tothom!
Aprofitant l’embranzida assolida pel bàsquet entre els nens i nenes a Altafulla,
sobretot al CEIP La Portalada, i per tal de donar suport i acollida a totes aquelles
persones que volen practicar aquest esport, aquest mes de setembre ha començat a
funcionar el Club Bàsquet Altafulla, que es va fundar el juliol de 2010. De moment,
som un club molt modest; només tenim dos equips en competició: l’infantil femení,
que juga la lliga que organitza la Federació Catalana de Bàsquet, i el cadet masculí,
que juga la lliga territorial que organitza el Consell Esportiu del Tarragonès. Els
nostres equips reparteixen els seus entrenaments entre les instal·lacions del pavelló
municipal i les de l’Institut Altafulla. I, normalment, juguen els dissabtes, a les 12:30,
al pavelló municipal. Hi esteu tots convidats! D’altra banda, el Club Bàsquet Altafulla, acollint les peticions de les jugadores veteranes (que ja fa quatre temporades
El cadet masculí del CB Altafulla
que funcionen) i d’altres persones interessades, tant homes com dones, iniciem
aquest mes de febrer els entrenaments per a veterans. Els equips veterans femení i
masculí entrenen els dimecres a l’Institut, de 19:30 a 20:30; i els divendres al pavelló, de 15:15 a 16:16. El preu de la inscripció
és de 100 €, de febrer a juny, i inclou l’entrenador, el lloguer de pistes i l’alta de soci al CB Altafulla. També hi ha la possibilitat d’entrenar només un dia pagant la inscripció de 50 €, i poder optar a organitzar partits amistosos. Segons la demanda,
es dividiran els entrenaments dels equips veterans femení i masculí. Si hi esteu interessats en formar part d’algun dels nostres
equips o, simplement, ens voleu conèixer, podeu connectar-vos al Facebook o al Twitter del Club o bé demanar-nos informació
a cbaltafulla@gmail.com.•
Club Bàsquet Altafulla

Arturo Palavecino i Àlex Solé, cap de colla i president dels Castellers
El passat dissabte 14 de gener es va celebrar l’assemblea general ordinària dels Castellers
d’Altafulla. El punt més destacat a tractar era l’elecció de la junta directiva i tècnica. Els
Castellers d’Altafulla van aprovar per unanimitat la única candidatura presentada. La nova
junta directiva encapçalada per Àlex Solé, està formada per Àlex Cañas (Sots-president) Anna
Venteo (Secretaria) i Mònica Cano (Tresorera). Una de les propostes d’aquesta nova junta és
la reorganització de les vocalies, que estaran coordinades per Eva Blanch (Comunicació), Jose
Maria Julián (Infraestructures), Carlos Terrón (Creixement i dinamització interna) i Jordi Ribé
(40è aniversari). Per altra banda els objectius principals d’aquesta candidatura són fer una
aposta clara per al creixement de la colla i començar a preparar els actes del 40è aniversari de
cara a l’any 2013. Pel que fa a la junta tècnica, que continuarà amb Arturo Palavecino com a
Cap de colla, estarà formada per Àlex Cañas (Sots Cap de Colla), Àlex Solé (Cap de pinyes) i
Montse Gràcia (Cap de canalla). Tindrà com a principals objectius consolidar la gamma alta de set i dinamitzar els assajos, fent
que siguin de més qualitat, diversificats i participatius. Dins l’ordre del dia d’aquesta assemblea general ordinària també es va
dur a terme la lectura i aprovació de l’acta anterior, es va donar a conèixer l’estat de comptes de la colla i es va fer esment de
les activitats realitzades durant la temporada 2011. •
Eva Blanch
Vocal de Comunicació
COMUNICAT DELS CASTELLERS D’ALTAFULLA
Els castellers d’altafulla, reunits en assemblea general ordinària, el passat dissabte 14 de gener, han acordat per majoria fer pública la declaració de persona non grata del senyor esteban giralde rubio. Perdent
aquest la condició de casteller (segons l’article 10/d dels nostres estatuts).
castellers d’altafulla
altafulla, 18 de gener de 2012
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Dues victòries seguides
31 de desembre, Sant Silvestre de Tarragona. Mil cinc-cents participants, i d’entre
ells, la Marta Camps, que va aconseguir la victòria en categoria Femenina absoluta,
fent una gran cursa. I també l’Erik Jeffery, que va ser el primer Veterà de la seva
categoria. Però, a més, hem tornat a ser el club amb més participants en una cursa,
més de 60 atletes! 15 de gener, Cursa de 10 Km de Calafell: Nova victòria absoluta
de la Marta Camps! Actuació molt destacada, amb més mèrit encara, pel fet que,
el dia anterior, havia corregut una cursa de 3.000 m en pista, on va quedar 2a (per
mil·lèsimes no va guanyar). A més d’aquestes notícies, us recordem que ja s’acosta
el dia 1 de maig, quan se celebrarà la Cursa d’Altafulla. Per a preparar aquesta
competició, a més dels entrenaments tradicionals dels dilluns, dimecres i dijous a
les 19:00 h davant del Castell a Altafulla i de dimarts a la mateixa hora a la pista
d’atletisme de Torredembarra, hem marcat el primer dimecres de cada mes per a
fer un entrenament específic, pel recorregut de la cursa. Animeu-vos i vingueu,
només són 5 km! Més informació al nostre web www.atletesaltafulla.com.•
David Velasco
Atletes d’Altafulla

Marta Camps, primera a Calafell

Leiza Hernández, del CFS Altafulla,
campiona d’Espanya amb Catalunya

De l’Estadi Joan Pijuan a la
Selecció Espanyola de Futbol Platja

El Club Futbol Sala Altafulla torna a estar d’enhorabona. En aquesta
ocasió, qui és notícia és
la jugadora del conjunt
femení, Leiza Hernández
Aguirre, qui el passat 15
de gener va proclamarse campiona d’Espanya
amb la Selecció Catalana
Sub-17 en el Campionat
de Seleccions Territorials. La final, contra Múrcia, es va decidir a la tanda de penals
després que cap dels dos conjunts marquessin cap gol. És la
primera vegada en la història que una jugadora altafullenca
guanya un Campionat d’Espanya i també, el primer cop, que
una selecció catalana femenina de futbol sala aconsegueix el
campionat espanyol. Una fita que ha estat possible gràcies a la
selecció Sub-17 dirigida per Israel López que, malgrat passar a
les semifinals com a millors segones de grup, han demostrat el
gran potencial futbolístic d’aquestes jugadores. D’altra banda,
l’entitat altafullenca està d’aniversari. Enguany compleixen els
10 anys i el club està programant una sèrie d’activitats que faran
públiques en les properes setmanes. •

Va estudiar a l’escola La Portalada, va començar a tocar la pilota
a l’Estadi Joan Pijuan, i va tenir el
seu primer contacte amb la platja
al Fortí. Ell és Llorenç Gómez León,
aquell nen de somriure constant i
cabells rossos que ha convertit el
que va començar a Altafulla com
un hobby en una forma de vida, en
la seva passió: el futbol. Ha militat
al Club Gimnàstic de Tarragona,
competint a les categories Preferent
i Divisió d’Honor durant les seves
etapes d’Infantil, Cadet, i Juvenil.
I actualment juga a les files del CF
Reddis, de 1a Catalana. L’estiu passat va viatjar a Holanda i Rússia amb
la Selecció Espanyola Absoluta de
Futbol Platja, i es va proclamar Campió d’Espanya de Futbol Platja amb
el Xiri’s TDB Torredembarra. Aquest mes de febrer, amb
només 20 anys, tornarà a formar part del combinat espanyol en el Beach Soccer Worldwide Cup 2012 a Cancún, i
l’Euro Beach Soccer Cup Moscow 2012 a Rússia. •

Els veterans del futbol sala, segons
al torneig tarragoní

Inici de temporada multitudinari!

L’equip de l’Associació de Veterans de Futbol Sala d’Altafulla va
quedar en segona posició en el campionat tarragoní d’equips
veterans disputat aquest mes de gener. Els altafullencs van superar en les semifinals els de Torreforta per 6-2, mentre que van
caure en la final contra els veterans de Riuclar per 2-4. Hi van participar els conjunts de veterans de La Granja, Torreforta, Riuclar
i Altafulla. L’únic representant de fora la ciutat de Tarragona va
ser el conjunt groc-i-negre.•

El passat 8 de gener ens retrobàvem 83 ciclistes (nou rècord)
en la sortida que inaugurava la present temporada. És evident que tothom tenia ganes de recuperar el cop de pedal,
i cremar així els excessos “gastronòmics i calòrics” de les festes, tot posant l’horitzó en renovades il·lusions i reptes per
aquest 2012. Bona climatologia, ruta “curteta” i bon caliu,
fotografies i tertúlia a l’esmorzar. Participació multitudinària també pel fet d’aconseguir el primer punt i inaugurar
així el marcador particular al que cal afegir les ganes de fer
Penya i sortir a la “fotografia oficial”. D’una manera o altra
hi vam ser gairebé tots, fins i tot cares noves que aprofitaven per fer-se socis/es de l’Entitat. D’aquí endavant desitjar
i esperar que puguem complir amb el nostre llibre de rutes,
sense haver de patir cap mena de dissort o accident i en
propers números us puguem relatar les gestes del grup de
carretera, de muntanya, la Penya Infantil, la secció de senderisme i la Penya Solidària. Salut i cames per tothom. •
Penya Ciclista Altafulla
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Gràcies, Dino, pel teu exemple
Fèlix Alonso Cantorné # Alternativa Altafulla
Després de la marxa dels companys del SI del
Govern d’Altafulla semblava oportú parlar del
tema i explicar que Alternativa Altafulla l’únic
que ha fet és no votar en contra de la Llei i abstenir-se d’estar present en una Associació de
Municipis Independentistes, res més. Però després vaig pensar que res no m’havia d’impedir
escriure sobre el nostre estimat Dino. Intentaré
reproduir part del que vaig pronunciar en el
seu comiat. Altafulla està trista. Com deia Bertolt Brecht hi ha persones que són imprescindibles i en Dino era una d’elles. Sempre disposat

a col·laborar, a donar idees, a treballar per
Altafulla. Ara ja, sense ell, ens tocarà continuar
pujant els Tourmalets i els Alpe D’Huez de la
vida quotidiana, i seran rampes de molta pendent però aviat notarem el record del seu alè
animant-nos a seguir endavant, a no defallir.
Altafulla plora per una persona que ja forma
part de la seva història popular. Els dos (ell
tafaner com jo) passàvem junts les excursions
dels diumenges a la cua del pilot ciclista, xerrant. Allà vaig aprendre a escoltar els petits i
els grans problemes d’Altafulla. La seva amistat

no era còmoda, de tant en tant, em treia de
polleguera amb la seva visió desencantada i
generalitzadora del món de la política, però
sempre acabàvem fent les paus perquè a l’hora
de treballar pel poble sempre ens trobàvem. A
partir d’ara, cada cop que vegi un rètol amb el
nom de la nostre vila, sempre em vindrà al cap
que l’A i L d’Altafulla són l’A i la L d’Albadalejo.
Per acabar, només dir allò que ell ens hagués
dit: Altafulla ‘NEM!’ que hi ha molt per fer.
Gràcies, Dino, pel teu exemple. •••

Coherència, compromís i solucions
Jordi Molinera i Poblet # Solidaritat Catalana
Actualment la classe política no està gaire
ben vista, potser entre d’altres coses, per dir
una cosa i després fer l’altra. Això és al que al
nostre entendre va passar al darrer Ple municipal i que va suposar que des de Solidaritat
entenguéssim que s’havia trencat quelcom del
Pacte de Govern entre les dues formacions de
Govern. I aquí està per nosaltres el problema:
no per les banderes o l’autodeterminació de
Catalunya (aspectes claus per nosaltres), si no
per incomplir un compromís. En tot Govern de
coalició, com qualsevol relació on hi han dues
parts implicades, és igual d’important el respec-

per la Independència

te entre ambdues bandes que entendre que hi
han aspectes importants per l’altre, i que per
tant a vegades s’ha de cedir. Avui per tu i demà
per mi, diuen. És aquesta flexibilitat que creiem
que Alternativa havia entès, però potser la seva
Assemblea no del tot. I Solidaritat també té la
seva Assemblea, i aquesta es va sentir dolguda
i ofesa. Però com tot, i afortunadament, no hi
ha res que no tingui solució. Des de Solidaritat
estem molt contents de la tasca feta, tant del
conjunt del Govern com de la excel·lent feina
feta per Eva Martínez i, si m’ho permeten, la
que em correspon. Ara estem en un moment

on les dues formacions hem d’aportar solucions
a la crisi política oberta, i espero de tot cor i
pel bé i l’estabilitat d’Altafulla que ens entenguem. Aquests darrers dies sou molts els veïns
i veïnes que ens esteu fent arribar un missatge
doble i que assumim: “us heu de fer respectar
amb fermesa” i “aquest bon Govern ha de
continuar”. Per Solidaritat no quedarà, i estem
segurs que Alternativa també posarà molt de la
seva part... i de ben segur tots i totes les altafullenques hi ajudaran molt. •••

¿500.000 € de crédito para qué?
Josep Maria Pérez i Roiger # Grup Ideal # Independents d’Altafulla
Sr. Alcalde, ¿en qué o para qué va usted a gastarse los 500.000€ que ha pedido a BASE como
anticipo a la recaudación del IBI? Sin informar,
no sabemos en qué va usted a destinar este
dinero, solo tenemos el informe de intervención diciendo que sí que es posible, pero ni una
palabra del para qué ni del uso que les dará su
gobierno. Es lamentable la situación de desinformación en qué nos encontramos sumidos
una y otra vez los miembros de la oposición.
Seguro que a usted le duele el apelativo Dicta-

dor, apelativo generalmente obsequiado a la
derecha; es por esto que le pedimos un poquito más de transparencia, no es nuestro deseo
llamarle a usted Dictador de Izquierdas, pero
si sigue por este camino quizás no nos quede
más remedio. Por favor, haga un esfuerzo e
infórmenos a nosotros y al ciudadano en general del por qué y el para qué de estos 500.000
€, que aunque son nuestros, al ser un anticipo
de BASE sobre lo que ésta tiene que cobrar, no
dejan de generar unos intereses que se tienen

que pagar y que, si no demuestra la contrario, de forma innecesaria ya que la solidez de
las arcas municipales las ha pregonado usted
muy acertadamente en reiteradas ocasiones.
Gracias anticipadas Sr. Alonso. Otro si, a quien
corresponda y a los efectos oportunos, ¿no
se han planteado ustedes que quizás la paz
social que se respira en Altafulla y sus plenos,
sea debido al exquisito comportamiento de la
oposición? •••

A Dios, lo que es de Dios, y al César, lo que es del César…
Partido Popular d’Altafulla
Desde hace muchos años, deseo y necesidad,
por fin, se han convertido en realidad. Fue
durante la pasada legislatura (recordemos,
cinco partidos políticos y un regidor no adscrito, sin pactos, sin chantajes, con el único objetivo de trabajar por y para el municipio) cuando
la Sra. Conchita Navarro (Regidora de Urbanismo) inició contactos con Tarragona, a lo
que siguieron diversas negociaciones y muchos
desplazamientos a la ciudad vecina. Acompañada por el Sr. Josep Maria Pérez (Alcalde)
con el apoyo y ayuda de regidores y técnicos
municipales de Tarragona, y comerciantes locales, se llegó a un acuerdo: El Ayuntamiento
de Tarragona se hacía cargo del proyecto y de
la marquesina en sí —ya que, recordemos, los
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terrenos pertenecen a su término municipal—;
los comerciantes locales, Buffet de Altafulla,
Eroski y los cines de “Les Bruixes” aportaron los
materiales, y el Ayuntamiento de Altafulla, la
mano de obra, gracias a la Brigada Municipal.
A nosotros nos pareció un buen acuerdo, no así
al Sr. Alonso, actual alcalde, que seguramente
por una laguna mental o por falta de información debido a que no vive en Altafulla, utilizó
el coste del proyecto (recordemos, pagado por
Tarragona) como arma arrojadiza durante la
pasada campaña electoral. Parece ser que una
vez bien informado, le pareció tan bien como
a nosotros, tanto es así, que a pesar de dejar
la Sra. Navarro todo ligado para inaugurar
la parada el pasado verano de 2011, esperó

seis meses para hacerlo, en ese empeño suyo
tan personal, por colgarse medallas ajenas…
(entrañable personaje del “Magic Andreu”, ¿se
acuerdan?). Estamos totalmente de acuerdo en
que lo importante es que se haya conseguido,
pero también pensamos que a los gobiernos y a
los políticos se les ha de juzgar por sus actos, de
modo que, a nadie debe pesar reconocer que
la parada del autobús de línea de Tarragona,
“Aiguamolls del Gaià”, fue obra del anterior
gobierno, en la persona de Conchita Navarro.
PD: …y aunque no tenga nada que ver, no
queremos dejar pasar la oportunidad de recordar al querido amigo Dino, para siempre en
nuestro recuerdo. Descanse en Paz. •••

Fòrum
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Altafulla, un “oasi” dintre de la Costa Daurada?
Pere Gomés i Miquel # Convergència i Unió
Molts comparen Altafulla turísticament amb
una “perla” per la seva bellesa, per les seves
característiques paisatgístiques que la fan única,
per la seva diferència amb altres viles turístiques
de l’entorn més proper quant a urbanisme de
façana marítima, totalment diferent, respectuós amb l’armoria entre paisatge marítim i
ocupació vacacional. En ﬁ, que tenim moltes
possibilitats per fer de la nostra vila un espai
únic per al gaudi de visitants, ja siguin d’estiu
o de tot l’any. Però més que una perla, sembla
un oasi, pel seu aïllament. Altafulla no és en
cap “mapa” de promoció turística, però ni tant

sols això, no participa en la promoció turística
a cap nivell, ni sola ni en companyia. La prova
més recent l’hem tingut en la darrera edició
de FITUR, la ﬁra de promoció turística cap a
mercats interiors i exteriors més important del
sud d’Europa on només ni tant sols hi hem estat
representats, sinó que no hi hem viatjat com
a municipi visitant. Això tampoc seria important si des de l’administració local es donés un
impuls a la promoció turística del municipi, però
tampoc és així. Des del Grup Municipal de CiU,
hem considerat sempre que el principal motor
econòmic d’Altafulla és la indústria turística,

juntament amb el comerç i que té molt bons
exemples d’activitat per atreure visitants i per
desestacionalitzar-se. Però creiem que cal fer
més, que cal donar un pas endavant en ferm,
dotant de recursos la promoció dels valors turístics, històrics i culturals del municipi. Associantse amb els municipis i entitats de promoció més
propers per tal d’actuar consorciadament i com
no, donant a aquest motor econòmic la importància que es mereix. Avui en dia no està sent
així, cal canviar-ho i sempre hem ofert el nostre
suport per fer-ho, com a formació política responsable que som. Esperem se’ns escolti. •••

Fòrum
Dino adéu, ens trobem a les cercaviles
Ens ha dit adéu, massa ràpid però el destí
així ho ha volgut. Al setembre jugant al futbol sala (una de les seves passions) estàvem
jugant com si res, però el destí ens esperava.
Al novembre va fer de pregoner, i també va
venir a l’estrena del dos nans nous i a la sortida del gegants com sempre, estava cansat

però encara ens va ajudar a portar les potes
del gegant. La propera sortida segur que ens
recordarem de tu, quan estiguem dintre dels
gegants i demanem el canvi. Segur que et buscarem i cridarem “Dino canvi!” i segurament
allà on estiguis ens ajudaràs perquè sempre
estaràs present a les cercaviles d’Altafulla. Un

moment, els nens també se’n recorden de tu
quan els ajudaves a portar els caps i els arreglaves les bicicletes, sempre estaves disposat a
ajudar als altres. Fins sempre amic.•
Abel Gilmarina
Gegants

i nans d’Altafulla

Dino al cor: “Guanyo 2 a 1”
El Dino ha perdut en la ruleta russa del càncer
però, com ha guanyat en el balanç de la vida!
Com a testimoni i reconeixement: els dos dies
de dol oficial, amb la senyera senyorejant a
mitja alçada amb crespó negre a la mateixa
plaça del Pou on féu el darrer pregó de sant
Martí, i sobretot, la gernació, tan sentidament
dolguda, els dos dies al Tanatori del Baix
Gaià que sempre mira cap Altafulla. El Dino
ens anà lliurant correus electrònics plens de
la seva franquesa, humor intel·ligent i gran

sociabilitat, on ens anava fent la crònica de
l’evolució de la lluita personal i mèdica contra
aquesta malaltia entestada a prendre’ns els
millors —com abans la tuberculosi, ja vençuda! Dels rebuts, com a reflex fidedigne del
seu tarannà, aquest dos fragmentats. Al primer, em convidava personalment: “Com deus
saber m’han concedit l’honor de fer aquest
any el pregó de Festa Major” (19.55h del 17
octubre de 2011). Com ressona el “m’han
concedit l’honor” de la persona humil que

valora un esdeveniment boi sagrat. Al segon,
el que motiva el titular i aquell goig per cridar
que el Dino fou un victoriós!: “Per acabar el
fil musical diré allò que: tres cosas hay en la
vida: salud (justeta), dinero (suficient) i amor
(sobrat). Guanyo 2 a 1” (12.57h de l’1 d’octubre). Del que pogué controlar tot un lema
ètic transcendent del Dino Albadalejo: sobrats
d’amor, suficients diners! (tot un 4+6).•

Fonxo Blanch

“Siamo molto dispiaciuti per Dino”
“Siamo molto dispiaciuti per Dino. È stato
uno dei primi a venire a Roviano e con il suo
carattere allegro e simpatico ha conquistato
l’affetto e la simpatia di tutti.” Així responia
una família de Roviano a la notícia de la
mort del Dino, sentiment certament compartit per la resta dels molts rovianesos que

el coneixien. I és que el Dino, des del primer
moment va estar sempre molt implicat en
l’agermanament Altafulla-Roviano. Va formar part de l’anterior junta de l’Associació
i sempre vam poder comptar amb la seva
ajuda i el seu suport. L’any passat va fer amb
nosaltres el que, ara sabem, seria el seu dar-

rer viatge a Roviano. Des de l’Associació hem
volgut, doncs, dedicar-li aquestes paraules
de reconeixement. Altafullencs i rovianesos
el trobarem a faltar.•

Associació Amics

de

Roviano

Breus
2n Open de Dòmino Memorial Bartolomé Galán
El Club Dòmino Altafulla-La Torreta celebrarà el 26 de febrer,
al casal La Violeta, el 2n Open de Dòmino Memorial Bartolomé Galán. La primera edició es va celebrar ara fa un any,
commemorant un dels millors jugadors en la pràctica d’aquest
esport. El campionat es disputarà a 300 punts o a un temps
de 50 minuts per partida. Es basarà en el sistema suís de competició, d’acord amb les normes de l’Associació de Dòmino de
Tarragona. El preu de la inscripció per persona serà de 20 €, i
inclourà un entrepà i un refresc. Les persones interessades en
participar-hi poden posar-se en contacte amb l’organització a
través dels telèfons 692 13 15 46, o el 637 57 22 65.ma d’Alt
Rendiment Català (ARC), Toni Bonet, en Windsurf Techno 293,
qui és també integrant de la Selecció Espanyola.

El CM Altafulla programarà diferents campionats de Catalunya
aquest 2012
El Club Marítim d’Altafulla preveu celebrar aquest 2012 diverses
regates en aigües altafullenques, entre les quals en destaquen
el Campionat de Catalunya de Patí de Vela, els dies 25, 26 i 27
de maig; el Campionat de Catalunya de Windsurf Techno 293,
els dies 2 i 3 de juny; i el Campionat de Catalunya d’Optimist G3,
els dies 16 i 17 de juny. Aquest últim, però, es disputarà des del
Port de Roda de Barà. El CM Altafulla compta amb 80 esportistes
federats en vela; a banda d’un regatista al programa d’Alt Rendiment Català (ARC), Toni Bonet, en Windsurf Techno 293, qui
és també integrant de la Selecció Espanyola.
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Dilluns
00

Dimarts

Dimecres

Dijous

100% Música

01

Divendres

Dissabte

Diumenge
Warm up (r)

L’espai obert (r)

Propera parada(r)

02

Warm up

100% Música

03

100% Música

04
05
06

100% Música

07

Cap de setmana (r)

08
09

Altafulla
El Catllar
Creixell
La Nou de Gaià
La Pobla de Montornès
Renau
La Riera de Gaià
Roda de Barà
Salomó
Torredembarra
Vespella de Gaià

08.30
09.00
10.30
11.00

10
11
12

16

Empenta

Baix Gaià
Esports (r)

17

Molt més que
reggae

Cinema (r)

Cat sons

Sobirania alimentària

Noms propis

L’internauta (r)

El temps passa (r)

El temps passa

Sobirania alimentària (r)

7 Dies

Toc de rock (r)

Barà rock

Música punt cat

Altafullencs

The road of country (r)

L’entrevista

Kosmos folk

Cap de setmana

L’entrevista (r)

Jazz FM

L’internauta (r)

Altafullencs diversos

Cat sons (r)

Propera parada

Bad music

Bad music blues

Carta de clàssics

Calidoscopi

Sempre joves

Boulevard

L’informatiu setmanal

100% Música
L’informatiu (5a edició)

100 % Esports (r)

100 % Música

Baix Gaià Esports (r)

La movida madrileña

L’Agenda Comarcal i els Butlletins Locals a cada hora en punt des de les 07:00 fins les 00:00.
Transmissió dels Plens Municipals el darrer dissabte de mes i de les audiències públiques, el primer dissabte de mes quan no hi ha Ple.
(r) Redifusió dels programes.

Transports
L9

Pere
Martell
6:38
7:32
8:33
9:13
10:30
11:17
12:04
12:53
13:42
14:30
15:15
16:01
16:46
17:48
18:34
19:19
20:05
20:48
21:30

Aiguamolls
del Gaià
7:05
8:03
9:07
9:47
11:04
11:49
12:41
13:29
14:14
15:00
15:45
16:31
17:17
18:21
19:09
19:52
20:38
21:18
21:59

Aiguamolls
del Gaià
7:21
7:51
8:22
9:26
10:06
11:23
12:10
13:00
13:48
14:33
15:19
16:04
16:50
17:36
18:40
19:28
20:11
20:55
21:34

Pere
Martell
7:52
8:23
8:58
9:59
10:39
11:56
12:41
13:37
14:21
15:07
15:53
16:38
17:20
18:06
19:10
19:57
20:40
21:21
22:00

7:30
9:25
11:02
12:35
14:11
15:43
17:35
19:06
20:40
22:00

8:05
10:03
11:37
13:13
14:45
16:17
18:11
19:45
21:11
22:27

8:24
10:21
11:55
13:31
15:03
16:35
18:29
20:04
21:27

8:57
10:53
12:27
14:03
15:35
17:07
18:58
20:32
21:53

7:30
9:25
11:01
12:34
14:11
15:43
17:36
19:06
20:40
22:00

8:00
9:59
11:33
13:09
14:44
16:16
18:09
19:41
21:09
22:24

8:24
10:21
11:55
13:30
15:02
16:35
18:28
20:04
21:27

8:56
10:53
12:27
14:03
15:35
17:08
18:58
20:32
21:53

RENFE

Autobusos
nocturns
Altafulla
/ Tarragona

Divendres, dissabtes
i vigílies de festius

Altafulla
Parada
Centre
Centre Comercial
Altafulla - Tarragona

Feiners
Dissabtes

Baix Gaià Esports (r)

L’internauta

Parades a Pau Casals, St. Francesc, Rambla Vella, Balco, Miracle, Beneficència, Fortí, Casanovas, Marenostrum, La Platja, Arrabassada, Savinosa, Cala
Romana, Tennis, Mediterrani, Platja Llarga, Solimar, Mas Rabassa, El Pont,
Montsià, Osona, La Mora, Conca de Barberà, Blauet, Esquirol, Guineu, Castell
de Tamarit, Tamarit i Ferran

Diumenges i festius

I com estàs de salut?

The road of country

23:29

22:30

01:04

01:05

02:34

02:35

04:34

04:35

Tarragona
Rambla
Vella

Imperial
Tarraco

23:53

23:55

01:28

01:30

02:58

03:00

04:56

05:00

Altf/Tgn
6:58
7:30
8:29
9:59
10:28
10:58
11:58
12:58
13:59
14:26
14:59
15:58
17:27
18:00
19:00
19:29
20:26
20:29
20:59
21:29
21:59
22:33

Tgn/Altf/
Bcn
5:52
7:00
7:47
8:00
8:56
9:25
10:32
11:25
12:25
13:24
14:28
14:54
16:58
17:29
17:53
18:30
18:57
19:57
21:00
21:34

Tarragona

Tarragona - Altafulla

v

Baix Gaià Esports

21

•
•
•

100 % Música

Segona educació

L’informatiu (4a edició)

20

* Consultar retransmissions
esportives a la pàgina web.

100 % Música
Baix Gaià Esports

Galàxiallibre

Toc de rock
El patito de goma

19

23

El Futbol
al Baix Gaià

Garden musical

100 % Música

100 % Esports
Cinema

altafullaradio@altafullaradio.com
www.altafullaradio.com

Toc de rock (r)

L’espai obert
100 % Música

15

22

Barà rock (r)

El ple / para que no me olvides

La cuina de Carbó

14

977 65 29 23
977 65 06 93

La màgia de les sardanes

L’informatiu (1a edició)
N’hi ha per llogar-hi cadires
L’informatiu (2a edició)
L’espai obert

L’informatiu (3a edició)

13

18

100% Música

Kosmos folk (r)

Els matins d’Altafulla Ràdio

Imperial
Tarraco

Rambla
Vella

00:15

00:17

01:45

01:47

03:45

03:47

05:05

05:07

Altafulla
Centre
Parada
Comercial Centre
00:39

00:40

02:09

02:10

04:09

04:10

05:29

05:30

AUTOCARS
Altafulla / Bcn
Sortida Altafulla:
De DL a DV: 9.00h
Dissabtes i festius: 7:30h
Diumenges: 17.55h
Bcn / Altafulla
Sortida Barcelona:
De DL a DV: 15.45 h
Dissabtes i festius:
20.15h
Diumenges:
No hi ha servei

AUTOBUSOS
De dilluns a divendres feiners
Trdb
6.25
7.10
7.30
7.45
8.00
8.20
8.40
9.00
9.15
9.45
10.15
10.45
11.15
12.15
13.15
14.15
15.15
16.15
16.45
17.15
18.15
19.15
20.15
21.45

Altf
6.29
7.16
7.36
7.51
8.06
8.26
8.46
9.06
9.21
9.51
10.21
10.51
11.21
12.21
13.21
14.21
15.21
16.21
16.51
17.21
18.21
19.21
20.21
21.51

Trdb
8.20
9.30
11.40
13.45
16.10
17.10
17.55
18.55
19.55
20.55

Altf
8.26
9.36
11.46
13.51
16.16
17.16
18.01
19.01
20.01
21.01

Tgn
6.45
7.65
7.55
8.10
8.25
8.45
9.05
9.25
9.40
10.10
10.40
11.10
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.10
17.40
18.40
19.40
20.40
22.10

Tgn
6.50
7.40
8.25
9.15
10.15
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.10
14.20
14.45
15.05
15.20
16.15
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.15
21.15
22.25

Altf
7.10
8.00
8.45
9.35
10.35
11.35
12.05
12.35
13.05
13.35
14.05
14.30
14.40
15.05
15.25
15.40
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.05
20.35
21.35
22.45

Trdb
7.15
8.05
8.50
9.40
10.40
11.40
12.10
12.40
13.10
13.40
14.10
14.35
14.45
15.10
15.30
15.45
16.40
17.40
18.10
18.40
19.10
19.40
20.10
20.40
21.40
22.50

Dissabtes feiners
Tgn
8.47
9.57
12.07
14.12
16.37
17.37
18.22
19.22
20.22
21.22

Tgn
9.00
10.30
12.40
14.30
17.00
18.00
18.45
19.45
21.00
21.35

Altf
9.24
10.54
13.04
14.54
17.24
18.24
19.09
20.09
21.24
21.59

Trdb
9.30
11.00
13.10
15.00
17.30
18.30
19.15
20.15
21.30
22.05

Diumenges i festius
Trdb
8.55
10.30
12.00
16.10
17.20
18.45
20.15

Altf
9.01
10.36
12.06
16.16
17.26
18.51
20.21

Tgn
9.22
10.57
12.27
16.37
17.47
19.12
20.42

Tgn
10.00
11.30
13.00
16.50
18.00
19.30
21.00

Altf
10.24
11.54
13.24
17.14
18.24
19.54
21.24

Trdb
10.30
12.00
13.30
17.20
18.30
20.00
21.30
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Telèfons
i adreces
Ajuntament (Plaça del Pou, 1)

977 65 00 08

Síndic de greuges
Recaptació Municipal (Ajunt.)
Correus
Oficina d’Ocupació
Policia Local
Guàrdia Civil
Mossos d’Esquadra
		
Bombers (Tarragona)
		
		
Ambulàncies (centraleta)
Consultori de Salut

977 65 22 69
977 65 61 09
977 65 18 16
977 65 19 88
609 32 96 51
977 65 02 80
062
977 63 53 00
088
085
977 22 00 80
977 54 70 80
977 25 25 25
977 65 60 07

Urgències CAP Torredembarra
Aigües d’Altafulla
(servei 24 hores)

977 64 38 01
977 65 16 76
900 194 998

Plaça del Pou, 1

	Marquès de Tamarit, 16

	Mainada, 2A

Emergències
Farmàcia Susana Domingo

112
977 65 02 07

Farmàcia Anna Arasa

977 65 24 20

	Les Escoles, 3 (poble)
Plaça dels Vents, 5

977 65 19 69
977 65 16 62
977 65 60 31

Llar d’Infants Hort de Pau

977 65 21 20

Esplai de la Gent Gran

977 65 21 32

Biblioteca Municipal

977 65 11 76

	Mainada, 2B
	Cabana, 2

	C. de Les Bruixes s/n
	Les Escoles s/n

Centre de Salut
Atenció al públic (977 65 60 07):
De dilluns a divendres (matí): de 8 a 13 h
Dilluns i dimecres (tarda): de 15:30 a 19:30 h
Pediatria I INFERMERIA PEDIÀTRICA:
Dilluns/tarda i dimecres/matí
Dra. RIQUELME
	INF. MÍRIAM VADILLO
INFERMERIA TARDA: Dilluns tarda i dimecres tarda
Horaris de consultes
INF. ROSER FLEIX: De DL a DV (matins)
Dra. ESTHER MUR: DL, DM, DJ i DV (matins) Dimecres a les tardes
Dra. CAROLINA ROBADO: Dilluns a les tardes
		
Dimarts, dimecres, dijous i divendres als matins
Urgències: CAP DE TORREDEMBARRA 977 64 38 01

Durant 24 h
977 65 29 08
627 56 39 39
*
629 71 15 90

Punt d’informació
juvenil
Era de l’Esteve 977 65 24 68
e-mail: PIJ_altafulla@hotmail.com
Obert tot el dia de dilluns a divendres

NOU HORARI DE MISSES (per obres)
Església de Sant Martí:
Dissabtes: 19.00 h (al Fòrum)

Església de Sta. Maria:
Diumenges: 11:45 h

Punt d’Informació Juvenil

977 65 24 68

Alberg Juvenil ‘Casa Gran’

977 65 07 79

Piscina Municipal

977 65 21 10

Club Marítim
Parròquia S. Martí
Estació de Servei
Taxis (J. Gabarró)
		
		
Deixalleria (Torredembarra)
Autocars Penedès
Informació RENFE
Protecció Civil
Tanatori de Torredembarra	
L’Hort de la Sínia.
Punt d’Informació del Gaià

977 65 02 63
977 65 01 58
977 65 22 54
607 86 46 44
607 15 38 18
977 65 29 90
977 64 58 19
977 66 08 21
902 24 02 02
977 65 14 89
900 50 67 12
655 48 61 15

JUTGE DE PAU

977 65 20 17

Placeta, 12

Alcalde Pijuan, 4

Escoles, 10

• Serveis Socials · Atenció al públic
Assistent Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
Educador Social: Dilluns, de 8 a 15 h.
• Biblioteca Municipal ‘Martí Magriñà’
De dilluns a divendres, de 16 a 20 h
• Oficina de Correus (C. Marquès de Tamarit, 16)
De dilluns a divendre, de 8:30 a 14:30 h
Dissabtes, de 9:30 a 11:00 h
• Aigües d’Altafulla (C. Marquès de Tamarit, 16, Local B)
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h
• Recollida de Mobles i Andròmines
Ajuntament d’Altafulla 977 65 00 08

977 65 00 83

	Era de l’Esteve

Centre d’Estudis d’Altafulla 977 65 09 12
Pavelló poliesportiu

Casal La Violeta
S. Antoni Abat, 11

Plaça la Portalada s/n

CEIP ROQUISSAR	
IES ALTAFULLA
Llar d’Infants F. Blanch

977 65 20 60

S. Antoni Abat, a la Violeta

URGÈNCIES DENTALS CASTELLANI 977 65 14 33
OficinES de Turisme
Marquès de Tamarit, 16
977 65 14 26
Plaça dels Vents, s/n
977 65 07 52
Escola d’Adults
977 65 16 71
Escola La Portalada
977 65 03 23

Serveis Municipals

Veterinaris
d’urgències

Escola de Música (migdies)

977 65 15 71

Servei de transport per a la gent gran
ANADA
10,15

TORNADA

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

12,25

Eroski

12,30

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

10,25

Carrer dels Munts

10,35

Mirador dels Munts

12,40

Carrer de la Bassa

10,45

Carrer de Santa Marta

12,50

Carrer de les Esplanes

10,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

12,55

Via Augusta/Plaça dels
Vents

11,00

Carrer de les Esplanes

13,05

Carrer de Santa Marta

11,10

Carrer de la Bassa

13,15

Mirador dels Munts

11,20

Ronda d’Altafulla/
Carrer de la Cadernera

13,25

Carrer dels Munts

11,25

Eroski

13,35

Brises del Mar: Carrer
de l’Àlber / Taronger

Per a qualsevol emergència podeu trucar a l’Ajuntament al
TeL. 977 65 00 08

Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

deixalleria de torredembarra
De dimarts a divendres: De 09 a 13 h i de 17 a 20 h
Dissabte: De 10 a 13 h i de 17 a 20 h
Diumenge: De 10 a 13 h
(Hi ha una limitació de 200 kg. com a màxim per persona. Cal acreditar la residència a Altafulla)

Pol. Ind. ’Roques Planes’
Tel: 977 64 58 19

Farmàcies de guàrdia
01/05
06/12
13/19
20/26
27/29

febrer:
febrer:
febrer:
febrer:
febrer:

A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA
S. Domingo
A. ARASA

Horari: de 9 a 22 h
A partir de les 22 h, consulteu les farmàcies de guàrdia de Torredembarra
als aparadors de les farmàcies locals.
A més:
www.coft.org/guardies/ext/

01/04 març: A. ARASA
0/11 març: S. Domingo
12/18 març: A. ARASA
19/25 març: S. Domingo
26/31 març: A. ARASA

Cogul: 977640003 - C/ Antonio Roig,14
Arasa: 977642704 - C/ Verge Montserrat, 4
Miró: 977640735 - C/ Pere Badia, 55
Escudé: 977130735 - C/ Filadors, 6-8
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Imatges per recordar. Les quatre primeres corresponen a l’arribada de Ses Majestats Reials. Les del mig,
al Torneig de Nadal del CFS Altafulla; i la de sota, la primera sortida de l’any de la Penya Ciclista d’Altafulla
amb el Dino, al centre.

